
    

 
 

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

 

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä 
valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden 
seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja 
ennustejärjestelmän avulla. 

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit 
tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä 
hallinnoidaankeskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin 
hallitukselle. 

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä 
tarkastusvaliokuntaa. 

 

TALOUDELLISEEN ASEMAAN JA RAHOITUSTARPEESEEN LIITTYVÄT RISKIT 

Liiketoiminnan kassavirta ei toteudu suunnitellusti.  

Valoe on arvioinut konsernin operatiivisen kassavirran kääntyvän kuukausitasolla positiiviseksi vuoden 2021 
toisen vuosineljänneksen aikana. Covid-19 –pandemian leviäminen uudelleen erityisesti Liettuassa, mutta 
myös muualla Euroopassa, voi vaikeuttaa materiaalien ja palveluiden saatavuutta ja pahenevat 
toimitusvaikeudet voivat edelleen hidastaa aurinkokennojen massavalmistuksen käynnistymistä ja 
toimitusten aloittamista. Viivästyksellä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoiminnan 
tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.  

Kassavirran kääntyminen positiiviseksi lykkääntyy 

Jos kassavirran kääntyminen positiiviseksi vastoin yhtiön ennustetta lykkääntyisi, saattaisivat yhtiön nyt 
sopimat rahoitusjärjestelyt osoittautua riittämättömiksi. Valoen olisi saatava uutta rahoitusta joko 
rahoittajilta tai osakkailtaan. 

Yhtiön rahavirtaennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu   

Jos rahavirtaennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteutuisi, yhtiön arvonalentumistestaukset saattaisivat 
aiheuttaa yhtiön aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin tai liikearvoon kohdistuvan alaskirjauksen. 
Tällaisessa tilanteessa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvon alentumisella voisi olla olennainen 
epäedullinen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan. Tarkempi kuvaus yhtiön suorittamasta 
arvonalentumistestauksesta on Valoen konsernitilinpäätöksen 2020 liitetiedoissa 12.    

Yhtiön strategiaan, liiketoimintaan sekä uusiin teknologioihin ja valmistukseen liittyvät riskit  

Valoen kasvustrategia perustuu ennen kaikkea menestykseen uusissa, muun muassa liikkuvan kaluston 
aurinkosähkösovellutuksissa. Mikäli Valoe ei pysty riittävän nopeasti vakuuttamaan uusia potentiaalisia 
asiakkaitaan tuotteittensa tuottavasta lsäarvosta, saattaa maailmanlaajuinen kilpailu kiristyä ja Valoen 
mahdollisuudet hyvin kannattavien tuotteitten myynnissä heikentyä. Hintatason putoaminen voisi 
vaikuttaa merkittävästi yhtiön kannattavuuteen ja taloudeliseen asemaan. 

  



    

 
 
Valoen tuotekehitysprojektit eivät tuota riittävän nopeasti tulosta  

Jolleivät Valoen tuotekehitysprojektit onnistu tai tuloksiin pääseminen kestää liian kauan, uudet tuotteet 
myöhästyisivät ja kilpailutilanne vaikeutuisi, uusien tuotteitten hintataso putoaisi ja Valoen kannattavuus 
jäisi oleellisesti arvioitua matalammaksi, mikä voisi vaikuttaa merkittävästi yhtiön taloudelliseen asemaan.  

Covid-19 pandemiaan liittyvät materiaalien ja palvelujen toimitusvaikeudet  

Covid-19 on  jo hidastanut Valoen paneelituotantoa ja haitannut erityisesti aurinkokennojen 
massavalmistuksen käynnistymistä, asiakastoimitusten aloittamista ja kassavirran toteutumista. Yhtiö 
käyttää tuotteidensa valmistukseen kansainvälisiltä materiaalitoimittajilta ja alihankkijoilta hankkimiaan 
komponentteja. Pääasialliset raaka-aineet ovat piikiekot, hopea, muut metallit, muovit ja lasi, joiden 
kaikkien topimitusajat ovat pidentyneet. Pandemian lopullista vaikutusta Valoen toimintaan on tällä 
hetkellä mahdoton arvioida. 

Covid-19 pandemiasta johtuva raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousu  

Raaka-aineiden hinnat ovat jo nousseet Covid-19 takia. Jos Valoe ei saisi siirrettyä korkeampia 
hankintakustannuksia asiakashintoihinsa, hintojen nousu saattaisi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja 
taloudelliseen asemaan negatiivisesti. Pandemian lopullista vaikutusta Valoen toimintaan on tällä hetkellä 
mahdoton arvioida. 

Tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot 
kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne 
sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. 
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